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Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
89 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Безпечний пішохідний перехід через вул. Кільцева  

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   великий       

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон ЗАЗ 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Ділянка вул.Кільцева від будинку № 251 по пр..Миру до будинку № 263 по пр..Миру 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Облаштування двох пішохідних переходів з використанням світлової техніки та інших 

засобів підвищення безпеки пішоходів 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект «Безпечний пішохідний перехід через вул. Кільцева» передбачає 

облаштування двох пішохідних переходів,які мають бути обладнані наступними 

заходами для привернення уваги водіїв: 

 Дорожня розмітка «зебра» 

 Знак 5.35.1 та 5.35.2 «Пішоходний перехід» у зручній видимій зоні, виготовлений 

із світловидбиваючого матеріалу 

 Ліхтар, що освітлює «зебру» в темну пору доби. 

 Знаку 1.32 «Пішоходний перехід» на відповідній відстані 

 

 

 

https://vodiy.ua/znaki/5/5.35.2
https://vodiy.ua/znaki/1/1.32
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Оскільки на переході біля магазину «Квартал» більш інтенсивний рух, то також 

планується облаштувати на цьому переході пішохідний світлофор з кнопкою та із 

звуковим супроводом (клацання). 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 

зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

Будь-який житель м.Чернігова будьякого соціального статусу зможе скористатись 

результатами даного проекту у будь-який час. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 

мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 

вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання)   

 

Мікрорайон ЗАЗ – територія міста Чернігів, що активно забудовується. За останні кілька 

років тут виросли нові будинки як приватні так і багатоповерхові, новий стадіон. Також 

найближчим часом буде розбудовуватись спортивний комплекс та побудується ще 4 

багатоповерхівки.  

 

Рух людей та транспорту на вул.. Кільцевій біля мікрорайону ЗАЗ дуже інтенсивний. По 

вулиці Кільцевій постійно курсують маршрутки, які зв’язують віддалений мікрорайон із 

центром міста та іншими районами. Поряд є великий дачний кооператив, який постійно 

відвідують сотні жителів міста.  На перехресті поряд із магазином «Квартал» постійно 

рухаються люди на дачі, на стадіон, на зупинку або у зворотньому напрямку.  

 

Водночас саме вул.. Кільцева є основною транзитною трасою для великогабаритних 

автомобілів (фур), які на великій швидкості рухаються дорогою, не звертаючи увагу на те, 

що фактично вони вже в межах міста, а не на трасі. Це ставить під зарозу життя 

пішоходів.  

 

Також треба брати до уваги, що перехід біля магазину «Квартал» знаходиться поряд з 

крутим поворотом і водії заздалегідь не можуть знати про його наявність.  

На цій ділянці дороги часто паркуються фури, що погіршує обзоровість дороги як для 

пішохода так і для водія. 

Цей район слабо забезпечений необхідною інфраструктурою. В першу чергу тією, що має 

гарантувати безпеку людини.  

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   
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Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Облаштування світлофорного комплексу з кнопкою 

включно з проектними роботами, технаглядом та 

експертизою  

510 000,00 

2.Встановлення нічного освітлення для переходу (2 шт) 135 000,00 

3. Облаштування простого пішохідного переходу 

(Знак+зебра) 
5000,00 

Встановлення знаку 1.32 «Пішоходний перехід» на 

відповідній відстані (2 шт) 
5000,00 

10. Роботи з підключення до електромережі 50 000,00 

РАЗОМ: 705 000.00 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 

думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографії, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  мапа із зазначенням потоків людей і авто   

г) мап із розміщенням елементів проекту на місцевості 

  

https://vodiy.ua/znaki/1/1.32
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